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Vertrouwd in zorg en 
ondersteuning



Veranderingen in de zorg, 
wij begeleiden u graag

In de wereld van de zorg verandert er veel. Er zijn veel 
mogelijkheden en tegelijkertijd kan het hierdoor soms lastig 
zijn de juiste weg te vinden. Dat brengt in veel gevallen een 
hoop vragen met zich mee. Weet u nog de weg? Waardevolle 
particuliere thuiszorg is belangrijker dan ooit. Omzorg helpt 
u graag en zoekt samen met u passende oplossingen, zodat
thuis blijven wonen, in uw vertrouwde omgeving, mogelijk
blijft.

Onze diensten

24-uurs zorg
Intensieve zorg nodig en toch thuis blijven wonen is mogelijk. 
Met 24-uurs zorg heeft u een vertrouwd gezicht, op elk 
moment van de dag paraat voor gewenste of noodzakelijke 
zorg. 

Gezelschap
Een moment van gezelschap is vaak een verlenging van een 
bestaande zorghandeling; een moment van persoonlijke 
aandacht in de vorm van bijvoorbeeld samen een uitstapje 
of een wandeling maken tot een maaltijd koken.

Palliatieve thuiszorg
Thuiszorg in de laatste levensfase. Persoonlijk, integer en 
volledig op maat naar uw wensen. Een klein zorgteam van 
speciaal voor u geselecteerde zorgverleners, dat zorgt voor 
een gevoel van geborgenheid en vertrouwen.
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Nachtzorg
Betrouwbare verzorging of verpleging ’s nachts in de vorm 
van waakdiensten of slaapdiensten. Zo kunt u genieten van een 
goede nachtrust. Doordat wij ‘s nachts de zorg en ondersteuning 
overnemen van de mantelzorger, combineert u de zekerheid 
van goede zorg met een uitgerust begin van de dag.

Zorg bij dementie
Dementiezorg is volledig gericht op thuis wonen met een hoge 
kwaliteit van leven. Op maat gesneden zorg aan huis en 
ondersteuning van mantel-zorgers. 

Verzorging & verpleging
Onze ervaren en gekwalificeerde verzorgenden en verpleegkun-
digen ondersteunen uw dagelijkse handelingen en verzorging en 
versterken uw zelfredzaamheid. U kunt vertrouwen op een vast 
zorgteam, altijd op de afgesproken tijd.
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Wij heten niet voor niets Omzorg, we ondersteunen u 
ook bij alle vraagstukken rondom de zorg 

Hulp bij aanvraag indicatie en PGB
Wij helpen u bij de aanvraag van een indicatie en de aanvraag 
voor een Persoonsgebonden Budget (PGB), de verantwoording en 
facturatie hiervoor. Onze zelfstandige zorgverleners 
ondersteunen wij door de administratie voor hen te verzorgen, 
zodat zij zich volledig op uw zorg kunnen concentreren. Zo krijgt u 
de meeste zorg voor uw budget.

Particuliere 
thuiszorg, op basis 
van persoonlijke 
financiering of 
inkoop uit een 
PGB vanuit:

WMO WLZ ZVW

Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning

Wet Langdurige zorg Zorgverzekeringswet



Begeleiding & ondersteuning
De nodige begeleiding en laagdrempelige praktische hulp om 
weer grip te krijgen op het leven van alledag. Waar nodig is 
ook psychische ondersteuning over een langere periode 
mogelijk.

Mantelzorgondersteuning
Samen werken aan goede mantelzorg. Zo helpt Omzorg met 
het creëren van overzicht en opstellen van een zorgplan, op 
basis van heldere afspraken met iedereen die een bijdrage 
wil leveren. 

Personenalarmering
Een gerust gevoel op de momenten dat er niemand aanwezig 
en er geen zorg ingezet wordt. Personenalarmering 
alarmeert u als mantelzorger wanneer nodig en vergroot de 
zelfredzaamheid van uw ouder.

Goede zorg is mensenwerk. En dat begint voor ons 
met helder communiceren, luisteren en 
meedenken. Wij houden rekening met uw wensen 
en uw situatie. Zo is het bij Omzorg mogelijk om het 
eigen netwerk te laten meedraaien in het digitale 
zorgrooster, om zo de zorg gecontinueerd en 
(financieël) verantwoord te houden. En dát maakt 
ons uniek. 

Heeft u vragen?
Wij zijn altijd
 telefonisch 

bereikbaar via
085 016 02 38
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1. We maken met u kennis
De juiste zorg en ondersteuning begint bij elkaar goed 
kennen. Daarom willen we u graag persoonlijk ontmoeten. 
Tijdens de kennismaking brengen we uw situatie en uw 
wensen en voorkeuren zo compleet mogelijk in kaart.

3. We stellen het zorgteam aan u voor
Op basis van uw voorkeuren formeren wij een klein vast 
zorgteam. U heeft dus altijd een vertrouwd gezicht over de 
vloer.

4. We starten de zorg
Als u akkoord bent met uw persoonlijke zorgteam, dan 
kunnen we starten. Dit betekent dat we er op de 
momenten zijn die u heeft aangegeven.

2. We organiseren de zorg
We stellen een zorgplan op, verzorgen administratieve han-
delingen als dat nodig is en we stellen een voorstel voor een 
rooster op.

5. We ondersteunen u doorlopend
Bij vragen kunt u ons dag en nacht bereiken. Op onze beurt 
vragen wij regelmatig hoe het gaat. Ook helpen wij u graag 
met uw vragen rondom de zorg.

Onze werkwijze
in 5 stappen de ondersteuning die u wenst
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Informatie en contact

Vanuit onze vestigingen leveren wij diensten in West- 
Midden- en Oost-Nederland. Voor het inwinnen van  
informatie en advies, of het bespreken van uw zorgvraag 
bent u van harte welkom voor een persoonlijk gesprek in 
een van onze vestigingen. Of u kunt ons  bereiken via:

(085) 016 02 38
info@omzorg.nl 
www.omzorg.nl

Daarom Omzorg

Particuliere zorg op maat 

Vaste mensen, vaste tijden 

Kleinschalig en persoonlijk 

Deskundige zorgverleners 

ISO 9001 gecertificeerd


